คําสั่งสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ที่ 126/ ๒๕๖4
เรื่อง มอบหมายงานใหรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน
..........................................
ตามคํ า สั่ ง สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต ๑
ที่ 090/๒๕๖3 สั่ ง ณ วั น ที่ 27 กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๖3 มอบหมายหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบให
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ปฏิบัติราชการ
แทน นั้น
เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปดว ยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเพื่อความ
เหมาะสม จึงมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบใหรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ดังตอไปนี้
๑. นางสาวกัลยาณี นรสิงห รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีหนาที่ กํากับ ดูแล และรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
๑.๒ กลุมบริหารงานบุคคล
๑.๓ กลุม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๔ โรงเรียนในอําเภอที่รับผิด ชอบ กํากับ ดูแ ล ไดแก อําเภอพระนครศรีอยุธ ยา
อําเภอนครหลวง และอําเภอภาชี
๑.๕ กํากับดูแล สนับสนุนสงเสริม กลุมโรงเรียนและโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๑.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๒. นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีหนาที่ กํากับ ดูแล และรับผิดชอบ ดังนี้
๒.๑ กลุมอํานวยการ
๒.๒ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
2.3 ชวยกํากับดูแล กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
๒.4 โรงเรียนในอําเภอทีร่ ับผิดชอบ กํากับ ดูแล ไดแก อําเภอบางปะหัน
อําเภอบานแพรก และอําเภออุทัย
๒.5 กํากับ ดูแล สนับสนุนสงเสริม กลุมโรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๒.6 ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ที่ไดรบั มอบหมาย

-๒3. นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีหนาที่ กํากับ ดูแล และรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑.๒ กลุมนโยบายและแผน
๑.๓ กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.4 ชวยกํากับดูแล กลุมบริหารงานบุคคล และกลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๑.5 โรงเรียนในอําเภอที่รับผิดชอบ กํากับ ดูแล ไดแก อําเภอวังนอย อําเภอทาเรือ
และอําเภอมหาราช
๑.6 กํ า กับ ดู แ ล สนั บสนุ น ส งเสริม กลุ มโรงเรี ยนและโรงเรี ยนในสั ง กัด สํา นั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๑.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ ใหผูปฏิบตั ิหนาที่ราชการแทน มีอํานาจในการสั่ง อนุญาต อนุมตั ิ การปฏิบัติ
ราชการหรือดําเนินการอื่นในกลุมงานทีต่ นกํากับดูแลใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ คําสัง่
หรือมติคณะรัฐมนตรี
สําหรับ หนวยตรวจสอบภายใน และกลุมกฎหมายและคดี ใหขึ้นตรงตอผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สว นงานดั งตอไปนี้ ให เสนอผูอํานวยการสํานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พิจารณาสั่งการ เวนแตผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุ ธยา เขต ๑ จะไดพิ จ ารณาใหค วามเห็ น ชอบหรือ อนุ มัติ ใ นหลั ก การแล ว จึ ง ให ผู รั บ
มอบอํานาจสั่งการแทนได คือ
๑. งานที่เกี่ยวกับนโยบายที่จะเสนอ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ และงานยุทธศาสตรจังหวัด
๒. งานที่เปนงานใหม หรืองานที่เปนปญหาหรือสงผลกระทบตอนโยบายหรือทําให
เกิดนโยบายใหม หรืองดการปฏิบัตติ ามโครงการหรือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัตติ ามโครงการ
๓. งานเกี่ยวกับการบรรจุแตงตัง้ และบําเหน็จความชอบ และการลาออกจากราชการ
๔. งานที่เกี่ยวกับวินัย
๕. งานสงเสริมกิจการนักเรียนในสวนที่เกี่ยวกับลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี
๖. งานควบคุมภายใน
๗. งานที่เกี่ยวกับแผนปฏิบตั ิราชการและพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
๘. งานที่เกี่ยวกับผลการตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4 เปนตนไป จนกวาจะมีคาํ สั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๖4
(นายดําหริ งิมสันเทียะ)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

